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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 18/05/21 

Boa noite! A paz de Jesus a todos os corações! E nossas orações para 

todos os irmãos no Planeta! 

... 

Um aviso importante: na próxima semana, retornaremos ao nosso 

horário usual das sessões deste trabalho das 3as. feiras, ou seja, 

iniciaremos às 20h. Esperamos que com isso, mais irmãos possam 

se juntar a nós e pedimos que avisem àqueles que não estão vindo e 

que vocês conheçam. 

... 

Para nossa reflexão da noite, trouxemos um texto de nosso irmão 

espírita Breno Costa, administrador do Portal ‘A vida no mundo 

espiritual – Estudo das obras de André Luiz’. O texto foi retirado da 

seção ‘Mensagens de Emmanuel’ e se intitula: Endireitai os 

caminhos, extraído do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia 

de Chico Xavier com o Espírito Emmanuel. 

 “Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías.”  

 João Batista (João, 1:23). 

“A exortação do Precursor permanece no ar, convocando os homens 

de boa vontade à regeneração das estradas comuns. 

“Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, 

que anseiam pelos benefícios do Cristo. Clamam pela Sua paz, pela 

Presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores 

sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. 

“Onde está Jesus que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? 

Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor, distante de suas 

amarguras? Não compreendem que, por intermédio de mensageiros 

generosos do Seu amor, o Cristo se encontra, em cada dia, ao lado de 

todos os discípulos sinceros. Falta-lhes dedicação ao bem de si 

mesmos. Correm ao encalço do Mestre divino, desatentos ao conselho 

de João: ‘endireitai os caminhos’. 

“Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso 

retificar a estrada em que tem vivido. Muitos choram em veredas do 

crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático, invocam o 

céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Em 
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tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou 

a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. 

“Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, 

endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, 

desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás, ao teu lado, 

com Sua bênção.” 

Bibliografia: Livro: Caminho, Verdade e Vida. Médium: Chico Xavier – Espírito Emmanuel. 

Fonte:  https://avidanomundoespiritual.com.br/endireitai-os-caminhos/ 

... 

Na sequência, ouviremos nosso irmão Dr. Homero falar da saga dos 

nossos fundadores, em homenagem ao aniversário deste nosso Lar 

Bom Repouso, que, em 23 de maio último, completou 47 anos. 

Muito obrigada, fiquemos com Jesus! 

 


